ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 5 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29/11/2018
No dia 29 de novembro de 2018, reuniu, no edifício Paços do Concelho, a Assembleia Municipal de
Proença-a-Nova, em sessão ordinária, convocada nos termos do artigo 27.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Termo de abertura -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas dezoito horas, o Sr. Presidente da Assembleia, concedida a tolerância usual para que todos
estivessem presentes, começou por cumprimentar todos, e deu por iniciados os trabalhos da sessão.
Efetuada a chamada, verificou-se que se encontravam presentes todos os membros da Assembleia
Municipal, à exceção dos deputados Francisco Grácio e Paula Valério Sequeira, que apresentaram
justificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado conhecimento da correspondência recebida desde a última sessão. -------------------------------I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------No período de antes da ordem do dia, o deputado Jaime Sequeira tomou a palavra para, depois de
apresentar por escrito um documento estatístico relacionado com a evolução demográfica no Pinhal
Interior Sul, se referir com preocupação ao decréscimo demográfico acentuado que se vem
verificando paulatinamente nestes quatro concelhos, perguntando o que aconteceria aqui nos
próximos cinquenta anos e alertando as consciências, sobretudo dos poderes públicos locais para
minorar a situação, pois Proença corria sério risco de ser absorvida pela Sertã, onde o fenómeno
parecia não ter o mesmo impacto, como provavam os gráficos que apresentava. A deputada Paula
Agostinho, em nome da sua bancada, saudou a nomeação do senhor engenheiro João Paulo Catarino
para Secretário de Estado do Desenvolvimento do Interior e questionou, depois, o senhor Presidente
da Câmara sobre a Procerâmica, de que nada se sabia e nos preocupava dado o investimento da
Autarquia em infraestruturas e isenção de rendas. O deputado Vítor Bairrada tomou a palavra para
se congratular também com a nomeação do engenheiro João Paulo Catarino, deixando votos de
sucesso para a sua nova missão e realçando que foi este governo que colocou o Interior na ordem do
dia, e questionou depois sobre a análise de risco das infraestruturas concelhias, terminando com a
sugestão de as Autarquias voltarem a controlar a emissão de licenças de condução de bicicletas,
dados os frequentes casos de desrespeito pelas mais elementares regras de segurança da circulação.
O deputado André Março, respondendo à questão levantada sobre a desertificação humana,
salientou que todos estamos conscientes e preocupados com a situação, mas que não se resolvia
com soluções do passado, de incentivos à fixação e à natalidade, que a tarefa era gigantesca, que
tinha de ser encarada a outro nível, pois a nível local já se tinham tomado algumas medidas, com a
beneficiação de infraestruturas e até no que respeita a medidas fiscais e financeiras amigas do
investimento. O deputado Carlos Gonçalves, que estivera no Encontro do Conselho Geral das
Freguesias, em Évora, confirmou que a temática da desertificação também havia sido abordada. O
senhor Presidente da Assembleia, engenheiro João Paulo Catarino, agradeceu as referências
elogiosas à sua nomeação e referiu que na recente Cimeira Luso-Espanhola em que participara,
também o problema da desertificação e envelhecimento da população havia sido tratado,
estimando-se que só com a entrada de cinquenta mil emigrantes por ano se poderia obviar a perdas
populacionais de cerca de dois milhões. A deputada Daniela José levantou a questão do orçamento
participativo, se ia ser implementado. O secretário da Mesa, Gil Dias, referiu em termos elogiosos a
participação do Grupo Coral de Proença-a-Nova na Feira “Sentir Portugal”, em Oviedo, com o

patrocínio da Câmara, onde o Concelho mostrou as suas potencialidades empresariais, sobretudo no
que à marca Origem diz respeito, em que o Grupo Coral apresentou um programa de cariz popular
variado, até mesmo castelhano, que fez vibrar a assistência e elevar o nome de Proença. ---------------Tomou então a palavra o senhor Presidente da Câmara para saudar também a criação daquela
Secretaria de Estado e a sua alocação no Distrito, corroborado pelo presidente da Assembleia, que
disse que o gabinete era preenchido também com gente de Proença-a-Nova. Relativamente ao
problema da desertificação, opinou que todos estamos sensíveis, e que recentemente a questão
havia sido bem equacionada na tertúlia organizada, que decorreu no Hotel das Amoras, pelo doutor
Castro da Universidade de Aveiro, em que se referiu que a baixa taxa de natalidade, que se situa em
1,2 filhos por casal, era difícil de contrariar, até pela forma de estar e pensar da sociedade europeia e
pelas condições sociais das famílias. Disse também que no PEPA não está só a Procerâmica, que só
tem ainda seis empregados, mas que tem perspetivas de vir a funcionar, estando a ser montada a
última linha, e que o período de carência constava do contrato celebrado com a empresa aprovado
pelo órgão executivo; que eram seis as empresas, com 75 empregos no total; que a Rica Granja
emprega 32, a OutSystems, 78 e a Babel, 6, perfazendo 197 nos totais. “É pouco? Será pouco para o
que necessitamos, mas nos últimos vinte anos não se conseguiu mais”, tendo nos últimos doze anos
sido incrementado de forma visível a empregabilidade. Quanto à imigração, disse que já havia
inquéritos relativos à necessidade de empregos e estavam identificados os países prioritários de
recrutamento (Venezuela, Brasil e Cabo Verde), tendo sido já contactados os respetivos consulados;
que estava em perspetiva a vinda de uma família de Sírios composta por seis elementos, contando
com um período de integração de dezoito meses. Numa outra vertente, foi referido o protocolo com
a OutSystems para a reclassificação informática de licenciados, estando para começar o primeiro
curso em janeiro, que em parceria com o Instituto Politécnico de Castelo Branco e o Instituto de
Emprego e Formação Profissional estruturaram a formação em capacitação digital, e com a
OutSystems a possibilidade de criar uma academia. Em resposta ao propalado encerramento dos
CTT, foi respondido que estava prevista a transferência da loja para outro posto, mas nunca foram
colocados em causa os serviços, que se manteriam em articulação com a Junta de Freguesia,
assumindo os CTT dois terços do vencimento de um funcionário, bem como outras formas de
participação na venda de produtos. --------------------------------------------------------------------------------------II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da Ata da Sessão da Assembleia realizada em 27 de setembro de 2018 -------------------Posta à votação a ata da sessão da Assembleia realizada em 27 de setembro de 2018, foi aprovada
por maioria, com a abstenção dos deputados António Gil Martins Dias, José António Tavares Branco
e Pedro Santo Lopes, que não haviam participado na respetiva sessão. ---------------------------------------2. Apreciação da informação do Senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal ----------O senhor Presidente da Câmara, atendendo a que todos tiveram acesso prévio aos documentos
referentes à atividade municipal, começou por destacar algumas das obras a decorrer: ------------------O mercado municipal e a Praceta Frei Rodrigo Egídio estão em obras; as pavimentações vão
continuar e no que respeita ao Vale das Balsas, em resposta à interpelação da deputada Daniela José,
disse que a estrada vai ser intervencionada no primeiro trimestre, mas tem primeiramente de ser
drenada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente às atividades culturais e sociais destacou as seguintes: a já referida participação na
Feira “Sentir Portugal”, em Oviedo; a possibilidade de renovação do cartão de cidadão a maiores de
60 anos nos Espaços do Cidadão do Concelho; as ações de sensibilização sobre temáticas ligadas à
floresta “Pinhal Melhor”, que tem percorrido aldeias do Concelho; a divulgação dos monumentos

megalíticos do Concelho na Oficina da Pré-história, no Mercado das Artes, Coisas e Loisas do dia 11
de novembro, assessorada pelos arqueólogos do Campo Arqueológico Internacional de Proença-aNova, entre outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Aprovação dos Estatutos da Associação de Municípios para a Gestão do Centro Intermunicipal
de Recolha de Animais Errantes ------------------------------------------------------------------------------------------Presente, sob proposta da Câmara Municipal, minuta dos Estatutos da Associação de Municípios para
a Gestão do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes - CIRAE. ---------------------------------O senhor Presidente da Câmara começou por justificar a criação da Associação face à proposta de
adesão de vários municípios. O deputado Jaime Sequeira pôs em dúvida a capacidade das instalações
existentes, tendo sido esclarecido que seria responsabilidade da direção da Associação e dos
Municípios providenciar ampliações futuras, para dar resposta aos novos requisitos legais. O
deputado Vítor Bairrada perguntou sobre o que acontece aos animais, até por saber da contestação
da Associação Nacional de Municípios à legislação regulatória, tendo-lhe sido esclarecido que as
soluções seriam a adoção e a esterilização, para controle da população de canídeos e felídeos. --------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quatro abstenções, aprovar a constituição e a
participação do Município de Proença-a-Nova na Associação de Municípios para a Gestão do Centro
Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, bem como os respetivos Estatutos, ao abrigo do n.º1
do artigo 108.º, conjugado com a alínea u) do n.º1 e alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º, todos do Anexo
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------4. Aprovação da proposta de fixação da participação variável do Imposto Sobre o Rendimento
Singular (IRS) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro, propondo que a participação variável de IRS para o Município se fixe em 5%. -----------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu que a proposta não sofria alterações, de acordo com os
anos anteriores, exatamente porque a população atingida são os que detém mais recursos, em que
os mais necessitados estão isentos, reiterando o deputado André Março que posto isso e a
necessidade de encontrar resposta para fazer face às despesas, anuía. O deputado Carlos Gonçalves
ripostou que seria bom alargar as normas também às freguesias, tendo-lhe sido dito que seria
futuramente a todo o território. -------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quatro abstenções, aprovar a proposta da
Câmara Municipal, fixando no Município de Proença-a-Nova a participação variável de IRS em 5% de
acordo com as disposições conjugadas da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea c) do n.º 1 do
artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------5. Apreciação da proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para
2018 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente a proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis
(IMI) para o ano de 2018 e a liquidar em 2019: -----------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara esclareceu que se salvaguardavam as reabilitações urbanas e a
composição dos agregados familiares e que, futuramente, se estenderia para além das vilas de
Proença e Sobreira e também se encontrava aberta a possibilidade de negociações e isenções face às
disposições legais aprovadas. O deputado Vítor Bairrada realçou as reduções relativas à eficiência
energética, até por contrariar as alterações climáticas. -------------------------------------------------------------Assim, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) A fixação da taxa de 0,3% para os prédios urbanos, em conformidade com a alínea c) do n.º 1 e nos
termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), com todas as
alterações legislativas introduzidas; --------------------------------------------------------------------------------------b) A dedução fixa de € 20,00 para os agregados familiares com um dependente a cargo; € 40,00 para
os agregados familiares com dois dependentes a cargo e €70,00 para os agregados familiares com 3
ou mais dependentes a cargo, em conformidade com o previsto no artigo 112.º -A do CIMI; ------------c) A redução de 20% da taxa de IMI aplicável para prédios arrendados para habitação localizados na
Área de Reabilitação Urbana, com reconhecimento da redução de forma automática, após
verificação dos respetivos requisitos pelos serviços competentes para o efeito, em conformidade
com o previsto no n.º 7 do artigo 112.º do CIMI; ---------------------------------------------------------------------d) A majoração de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios ou parte de prédios urbanos degradados
para os quais a Câmara Municipal de Proença-a-Nova tenha determinado a execução de obras de
conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, ou melhoria
do arranjo estético - ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação aprovado pelo DL n.º 555/99 de 16 de dezembro, e respetivas alterações, ou
conforme o disposto no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, e respetiva
alteração, enquanto não forem concluídas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de
Proença-a-Nova, em conformidade com o previsto no n.º 8 do artigo 112.º do CIMI; ----------------------e) A majoração até ao dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se
encontrem em situação de abandono, no interior dos aglomerados populacionais e numa faixa de
largura não inferior a 100 metros em redor dos referidos aglomerados, não podendo da aplicação
desta majoração resultar uma coleta de imposto inferior a € 20 por cada prédio abrangido, em
conformidade com os n.ºs 9, 10 e 11 do artigo 112.º do CIMI; ---------------------------------------------------Consideram-se prédios rústicos com áreas florestais em situação de abandono aqueles que integrem
terrenos ocupados com arvoredos florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de longa duração, e
em que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes condições: ----------------------------------------------Não estarem incluídos em zonas de intervenção florestal (ZIF), nos termos do disposto no Decreto-Lei
n.º 127/2005, de 5 de agosto; ---------------------------------------------------------------------------------------------A sua exploração não estar submetida a plano de gestão florestal elaborado, aprovado e executado
nos termos da legislação aplicável; ---------------------------------------------------------------------------------------Não terem sido neles praticadas as operações silvícolas mínimas necessárias para reduzir a
continuidade vertical e horizontal da carga combustível, de forma a limitar os riscos de ignição e
propagação de incêndios no seu interior e nos prédios confinantes. --------------------------------------------f) A redução de 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público, de
valor municipal ou património cultural, nos termos da legislação em vigor, sob proposta de comissão
técnica municipal, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos pela alínea n) do n.º 1 do
art.º 44º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, em conformidade com o n.º 12 do artigo 112.º do CIMI; g) A elevação para o triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos localizados na ARU de
Proença-a-Nova que se encontrem devolutos/degradados, nos termos do Decreto-Lei n.º 159/2006,
de 8 de agosto, e/ ou para os prédios em ruínas, em conformidade com o nº. 3, do artigo 112.º do
CIMI; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) A redução, ao abrigo do disposto nos nºs. 1 e 2 do art.º 44º-B do Estatuto dos Benefícios Fiscais,
de 10 % da taxa de IMI aplicável, por cinco anos, aos prédios urbanos com eficiência energética,
entendendo-se que esta se verifica quando: ---------------------------------------------------------------------------

Tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou superior a A nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; ---------------------------------------------------------------------------Em resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação e conservação
de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio é superior, em pelo menos duas classes, à classe
energética anteriormente certificada ou; -------------------------------------------------------------------------------O prédio aproveite águas residuais tratadas ou águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente; --------------------------------i) A isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano,
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do
proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação
permanente ou a habitação própria e permanente, em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 45.º
do Estatuto dos Benefícios Fiscais; ---------------------------------------------------------------------------------------j) A isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de
imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras
no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição, em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do
artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; ------------------------------------------------------------------------k) A isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira
transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação
permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também própria e permanente,
em conformidade com os n.ºs 1 e 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; ---------------------l) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se refere a
alínea b) do n.º 1 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; ---------------------------------------------A presente proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------6. Aprovação da proposta do Orçamento para 2019, das Opções do Plano e Mapa de Pessoal -------Presente a proposta do Orçamento para 2019, das Opções do Plano e Mapa de Pessoal. ----------------O senhor Presidente realçou o acréscimo de um milhão e duzentos euros, relativamente ao
orçamento anterior o que se justifica pelo aumento das transferências do Orçamento do Estado e
Projetos Cofinanciados. Já quanto à despesa, a despesa com pessoal representa 28% do orçamento,
a aquisição de bens e serviços representa 25,4% e os bens de investimento 34,9%. ------------------------O deputado André Março comentou que nos devíamos orgulhar das contas equilibradas do
Município e a capacidade de acorrer a necessidades de investimentos imprevisíveis. ---------------------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com quatro abstenções aprovar a proposta do
Orçamento para 2019, das Opções do Plano e Mapa de Pessoal, nos termos das alíneas a) e o) do n.º
1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------7. Parecer genérico-delegação de competências --------------------------------------------------------------------Nos termos e para os efeitos estatuídos na alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro, na sua atual redação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, conceder
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais na Câmara Municipal,
nos exatos termos apresentados. -----------------------------------------------------------------------------------------8. Autorização prévia de compromissos plurianuais ---------------------------------------------------------------8.1 Fornecimento de gasóleo ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente a autorização de Compromisso Plurianual-Fornecimento de gasóleo. ------------------------------

O deputado Jaime Lourenço inquiriu sobre os critérios de escolha no fornecimento de gasóleo,
tendo-lhe sido esclarecido serem critérios de preço e os descontos sobre o portal de referência
nacional. O deputado Carlos Gonçalves perguntou se a EDP estava a cumprir o que havia acordado
no mandato anterior sobre a substituição de lâmpadas nos dez dias, ao que lhe foi dito que a EDP
tinha o compromisso de até 2020 substituir as lâmpadas e estava a cumprir começando pelos mais
necessitados, reforçando o deputado Vítor Bairrada que a substituição deveria ser feita por outras
mais económicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou, por
unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------8.2 Fornecimento de eletricidade ----------------------------------------------------------------------------------------Presente a autorização de Compromisso Plurianual-Fornecimento de eletricidade em BTE. -------------A Assembleia Municipal em conformidade com o estabelecido na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, deliberou, por
unanimidade, autorizar a assunção do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------9. Eleição de um representante da comunidade para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens O senhor presidente da Câmara salientou o papel desenvolvido na Comissão pela Educadora Sandra
Pires, mas que havia necessidade de a substituir por ter atingido o número legal de mandatos, atento
o e-mail enviado pela presidente da CPCJ e a informação jurídica que recaiu sobre o mesmo. ----------Ao abrigo do previsto na alínea l) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua
atual redação, foi eleita Ana Rita Esteves Simão com 13 votos, tendo a candidata Daniela Dias José
obtido 4 votos, para integrar a comissão alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. ----III. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------------------------------------Interveio primeiro Joana Pereira, de Figueira, para focar vários assuntos: lamentar o facto da estrada
para a sua terra, uma das aldeias de xisto não ter marcação horizontal visível nem rails de proteção
em pontos críticos; referir-se à candidatura aprovada à ADXTUR na importância de mais de trinta mil
euros, querendo saber como iria ser aproveitado; mostrar-se agradada com a aposta no xisto, mas
lamentando o encerramento do posto de turismo aos fins de semana, defendendo que tanto a Casa
da Avó como o CCVF poderiam suprir essa função; considerar insuficientes os materiais de divulgação
turística; sugerir que a Feira de Natal anual pudesse transferir-se uma vez por outra para espaços de
aldeia e concluindo a sua intervenção com a divulgação de uma ação de voluntariado no domingo
seguinte. Pediu a seguir a palavra o professor Manuel, também da Figueira, para saudar o senhor
Secretário de Estado, engenheiro João Paulo Catarino e voltar depois a falar também no mau estado
de alguns troços da estrada e das condições deficientes da ponte para o tráfego de pesados;
questionou ainda sobre promessas de 2008 ainda não cumpridas para a Figueira, sobretudo no que
respeita a ateliers e recuperação de casas, terminando a desejar Boas Festas. O senhor Francisco Vaz
Marques pediu também a palavra para lamentar o fraco orçamento atribuído para as estradas e
pontes, alertando para consequências futuras, não querendo que aqui sucedam os desastres que por
aí vão ocorrendo nas infraestruturas viárias. --------------------------------------------------------------------------Para responder a todas as questões, tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, começando
por agradecer as intervenções de elementos do público: que a sinalização horizontal da estrada da
Figueira iria a concurso e que as guardas de proteção iriam ser equacionadas também
conjuntamente com as previstas para outras estradas do concelho; que a verba da ADXTUR, que
precisou na importância de trinta e seis mil euros, iria ser utilizada em requalificações dentro da
Aldeia e em vários acessos; que os impressos publicitários estariam a ser estudados; que o posto de

turismo funcionava interactivamente aos fins de semana e que o CCVF já fazia essa divulgação
turística sugerida anteriormente; que a Feira de Natal, sairia no próximo ano do Pavilhão Municipal
para o renovado espaço do Mercado Municipal, garantindo-se assim alguma rotatividade; que os
troços degradados da estrada referida pelo professor Manuel iriam ser repostos pelo empreiteiro;
que a ponte não necessitava de recuperação que tal com outras havia sido vistoriada em 2003 e
algumas intervencionadas em 2010, e que o projeto dos ateliers não havia sido abandonado e iria ser
implementado passo a passo. ---------------------------------------------------------------------------------------------Como nota final da sua intervenção, referiu-se, depois, aos indicadores do Estudo da Fundação
Francisco Manuel dos Santos sobre a Governação Local relacionados com a nossa gestão autárquica,
em que fomos um dos dois únicos concelhos incluídos nos primeiros 25 em termos gerais, obtendo
um 2º lugar no parâmetro Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas (presença de público nas
assembleias e orçamento participativo); um 5º lugar no da Governação Local; um 6º no da
Estabilidade Política e um 11º no do Estado de Direito e Prevenção da Corrupção (prazo médio de
pagamentos, queixas dos cidadãos, etc…). -----------------------------------------------------------------------------Depois de aprovada a minuta, por unanimidade, nos termos do nº3 do art.º 57º do Anexo I da Lei nº
75/2013 de 12/09, no referente às deliberações do ponto 3 ao ponto 9 da presente sessão, e dados
por encerrados os trabalhos, o senhor presidente convocou todos para um porto-de-honra de fim de
ano dos trabalhos da Assembleia, formulando votos de Festas Felizes e um ano novo concretizador. -

